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Innledning 

 
Planarbeidet med kommunedelplan for E16 Fagernes – Hande startet i 2012 og har følgende mål:  
• Strekningen E 16 Fagernes syd – Hande skal utvikles til en forutsigbar, sikker og effektiv transportåre 

mellom østlandet og vestlandet og bidra positivt til bosetting og næringsliv i Valdres. 
• Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgående trafikk. 
• Flere syklister på strekningen. 
• God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter. 
 
Et av hovedspørsmålene var om ny E16 skulle gå helt utenom eller delvis inn i Fagernes sentrum.  Statens 
vegvesen anbefalte i første omgang et sentrumsnært alternativ med miljøgate og en kort tunnel på 500 m fra 
dagens kryss mellom Tveitavegen og E16 fram til Hunkevike. Dette fikk liten eller ingen oppslutning fra Nord-
Aurdal kommune, næringslivet, fylkeskommunen eller fylkesmannen. Det ble derfor besluttet å arbeide for å finne 
en mer omforent løsning. Dette ble organisert i et prosjekt for samordnet areal- og transportplanlegging for 
regionsenteret i Valdres, og resulterte i to likestilte forslag våren 2014. Nord-Aurdal kommune, som er 
planmyndighet, valgte at det skulle arbeides videre med løsningen med 1,3 km tunnel.  

Statens vegvesen Region øst la fram forslag til kommunedelplan for E16 mellom Fagernes sør og Fagernes nord 
ut på 2.gangs offentlig ettersyn den 25.06.2014, med frist for å komme med merknader innen 01.09.2014. Det er 
kommet inn 11 merknader.  

Statens vegvesen har laget et sammendrag av merknadene, og kommentert hver merknad.  
Alle merknadene er sorterte og nummerert M1, M2, M3 osv. Merknader fra offentlige etater og instanser kommer 
først i denne rapporten, deretter kommer merknader fra grunneiere og andre.  
 
Bak i rapporten er alle merknadene vist slik de er kommet inn til Statens vegvesen. 
 
 
 
Statens vegvesen Region Øst 
Oktober 2014 
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1 Merknader fra offentlige etater og instanser  
 

M1 Nord-Aurdal kommune 
Sammendrag, kommunestyresak av 24.04.2014: 
Et enstemmig kommunestyre fattet den 24.04.2014 i sak 026/14 følgende vedtak:  
 
Kommunestyret viser til arbeidet med den samordna areal- og transportplanen for regionsenteret i Valdres og 
anbefalingen fra styringsgruppa for SATP-prosessen. 
 
På bakgrunn av at det nå er stor enighet om valg av trase vil kommunestyret sterkt anbefale at gult alternativ 
legges til grunn i det videre arbeidet med kommuneplanen for E16 i Fagernes. 
 
Statens vegvesen sin kommentar:  
Høringsforslaget er i tråd med dette vedtaket i kommunestyret. 
 

M2 NVE  
Sammendrag, brev datert 08.09.2014: 
I den delen av planen som nå på nytt er lagt fram er det kommet inn et nytt løsningsforslag – gult alternativ. Men 
også dette alternativet inkluderer fylling i Strondafjorden. Det er imidlertid satt krav til påfølgende 
reguleringsprosess der nødvendig dokumentasjon knytta til avklaringer opp mot vannressurslovens 
bestemmelser skal framlegges. 
 
NVE gjør oppmerksom på at ved å skyve på avklaringene til reguleringsplanprosessen, vil det alltid være en viss 
usikkerhet knytta til gjennomførbarheten. 
 
Statens vegvesen sin kommentar: Det er i bestemmelsene satt krav om at veger må plasseres og 
dimensjoneres til å fungere i en 200-årsflom. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen skal de 
vassdragstekniske konsekvensene ved utfylling i Strandefjorden og etablering av eventuelle avbøtende tiltak 
utredes. (Jfr. vannressurslovens bestemmelser). 
 

M3 Oppland fylkeskommune  
Sammendrag, brev datert 18.08.2014: 
Regionalenheten mener at prosessen som har ledet fram til det alternativet som nå foreslås, har vært god og 
konstruktiv. Regionalenheten er av den oppfatning at alt. Gul er en god løsning for Fagernes og for Valdres. Det 
blir selvfølgelig negative konsekvenser for de boligene som må innløses som følge av tunnelen, og for noe økt 
støybelastning rundt tunnelåpningen.  
 
Utfyllingen i Strandefjorden er tidligere vurdert av miljøvernmyndighetene som lite problematisk, da det her ikke er 
naturlig strandlinje fra før. Det forutsettes at tiltaket ikke forurenser vassdraget eller skader livsgrunnlaget for fisk 
og fiskeyngel etc. Med et godt utformet parkanlegg og turveg på fyllingen, mener Regionalenheten at tiltaket vil 
medføre en oppgradering av møtet med Fagernes for de reisende langs E16. 
 
Konsekvensutredningen vurderer konsekvensen for kulturmiljø og kulturminner som «Ubetydelig til 
liten positiv konsekvens (0/+)». Ved at gjennomgangstrafikken i all hovedsak vil velge tunnelen og at 
ÅDT gjennom sentrum blir lavere, mener fylkeskommunen at tiltaket vil ha en klart positiv konsekvens for 
kulturmiljøet i sentrum. Dette dreier seg om Briskebyen og Fagerlund hotell. 
 
Fylkeskommunen har for øvrig ingen merknader til konsekvensutredningen eller til planforslaget. 
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Statens vegvesen sin kommentar: Merknaden utløser ikke behov for å endre planforslaget.  
 
 

M4 Vestre Slidre kommune  
Sammendrag, brev datert 26.09.2014: 
Formannskapet har i møte den 04.09.2014 fattet følgende vedtak om uttale i sak FS67/14: 
Formannskapet er positiv til alternativ gul i kommunedelplan for E16 Fagernes. 
 
Statens vegvesen sin kommentar: 
Merknaden tas til etterretning.  
 
 

M5 Fylkesmannen i Oppland 
Sammendrag, brev datert 28.08.2014: 
Fylkesmannen påpeker at ny utfylling ikke vil få store konsekvenser for naturmiljøet. Fylkesmannen forutsetter 
imidlertid at det tas hensyn til vassdragsmiljøet i reguleringsplanen. Dette betyr blant annet at reguleringsplanen 
må inneholde bestemmelser for å redusere avrenning til vassdraget under anleggsperioden. Tiltak for å hindre 
avrenning av finstoff eller partikler fra sprengstein er viktig da slike partikler ødelegger gjellene på fisken og kan 
føre til fiskedød. I tillegg bør kommunen og SVV samarbeide om å finne gode løsninger for fremkommeligheten 
for allmenheten på utsiden av vegen. Dette bør ses i sammenheng med E16 strekningen videre mot Leira. 
 
Fylkesmannen påpeker at vegtraseen vil gå gjennom fjellskjæringer som trolig inneholder alunskifer. Alunskifer 
inneholder sulfider som forvitrer og danner en svovelsyre når de kommer i kontakt med oksygen. Hvis dette skjer 
dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi store miljøskader. Forurensningsforskriften krever derfor at slike 
bergarter må håndteres som avfall. Dette må det tas høyde for i den kommende reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen forventer at støyskjerming for berørte boliger følges opp i reguleringsplanen. Fylkesmannen 
mener en reguleringsplan primært er det verktøyet som bl.a. skal avklare hvilke støytiltak som er nødvendige. Det 
forventes videre at det utredes og innarbeides i reguleringsplanen andre kompenserende tiltak for de ulempene 
nærføring av vegen gir for lokalmiljøet/bomiljøet, jfr. konsekvensutredningen. 
 
Statens vegvesen sin kommentar:  
Det er i bestemmelsene satt krav om at Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
skal legges til grunn ved behandling av bygge- og anleggstiltak innenfor rød og gul støysone, og at lokal 
støyskjerming skal planlegges i samarbeid med berørte beboere/ grunneiere. 
 
Alunskifer vil bli behandlet i tråd med Forurensningsforskriften. 
 
Angående hensyn til vassdragsmiljøet, så vises det til kommentar under merknad fra NVE. 
 

 
 

2 Merknader fra grunneiere og andre 
 

M6 Valdresmusea AS  
Sammendrag, brev datert 07.07.2014: 
Valdresmusea hilser ny trasé for E-16 gjennom Fagernes velkommen, men har følgende merknad til planene: 
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Arbeidet med den nye traseen vil truleg berøre brunt skilt plassert nokre hundre meter sør for sørre innkjøringa til 
Fagernes sentrum (vegkryss ved Shell). Valdresmusea vil gjera merksam på at skiltet er ei viktig påminning om 
museet på Storøya, og at dette framleis må bli ståande før det nye tunnelinnslaget.       
 
Statens vegvesen sin kommentar: Merknaden vil bli tatt med i det videre planarbeidet. 
 

M7 Skansen Invest AS, Berge Invest AS, BJ Eiendom AS, Fagernes 
Gjestegård AS, Brødrene Berge Holdning AS 
Sammendrag, e-post av 19.08.2914: 
Det påpekes at vegplanen er meget bra, men det bes om at avkjøring til Fagernes syd legges nærmere 
rundkjøring og at den blir 90 graders avkjøring til Fagernes. 
 
Statens vegvesen sin kommentar: Det er ønskelig med en tilstrekkelig god avstand fra rundkjøringen til 
avkjøringen til Fagernes blant annet for å unngå tilbakeblokkering i rundkjøringen. Optimalisering av denne 
avstanden og av kryssutformingen (herunder 90 graders avkjøring) vil inngå i den kommende reguleringsplanen. 
Merknaden vil derfor bli tatt med videre i reguleringsplanarbeidet. 
 

M8 Vigdis Stang Melkild 
Sammendrag, brev av 15.07.2014 og 26.08.2014: 
 
Melkild eier et hus som ligger an til å bli revet som følge av ny E16.  
 
Det påpekes at rundkjøringen i alternativ Gul fullfører en sammenhengende rekke obstruksjoner med i alt 4 
rundkjøringer mellom Fagernes og Leira over en strekning på 4 km. 
 
Melkild anbefaler et alternativ med tunnelpåslag ved tunneltoppen grunnet følgende forhold: 

 Hastigheten kan settes opp til 80 km/t allerede etter rundkjøringen på Leira og helt fram til første 
rundkjøring etter Fagernes (Hugevika). 

 Avkjøringen til Fagernes blir enklest mulig ved at man tar av fra E16 og kjører inn på «gamle E16» og 
følger denne over tunneltoppen og ny innpåkjøring. Man kan eventuelt senke vegen noe over 
tunneltoppen hvis ønskelig.  

 Den reduserte hastigheten 70 km/t som antas satt av miljøhensyn til bebyggelsen berører ikke 
gjennomgangstrafikken. 

 Den reduserte trafikken vil redusere støv- og støyplagen for beboere langs vegen fram til Fagernes. 

 Den omfattende rundkjøringen ved inngangen til Fagernes kan da sløyfes. Anslagsvis 5 større 
eneboliger behøves da ikke revet. 

 Store støy- og støvplager i området for rundkjøringen (som blant annet omfatter en rekke kommunale 
omsorgsboliger) vil dag også bli unngått. 

 
Melkild har i brevet vedlagt en skisse som viser en mulig løsning med tunnelinnslag ved tunneltoppen.  
 
 
 
Statens vegvesen sin kommentar: 
Vi har stor forståelse for at det oppleves som dramatisk når det planlegges en hovedveg som medfører 
innløsning av ens egen bolig. 
 
Lang tunnel fra tunneltoppen 
Sammenliknet med veg i dagen er tunneler svært kostbart å bygge, drifte og vedlikeholde. Statens vegvesen er 
derfor pålagt å finne løsninger som enten unngår tunnel eller innebærer kortest mulig tunnel i de tilfellene tunnel 
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ikke kan unngås for å oppnå målsettingen med et vegprosjekt. Det har ikke vært aktuelt å utrede et alternativ med 
tunnel helt fra tunneltoppen. Det ville innebære en tunnel på cirka 3 km og liten tilknytning til Fagernes.  
 
Antall rundkjøringer Leira og Fagernes.  
I kommunedelplanen for E16 Fagernes – Hande ligger det rundkjøring i to kryss; ett før og ett etter tunnelen ved 
Fagernes. På vestsiden av Neselva er det planlagt T-kryss med fv.51 og ny E16 blir forkjørsveg. (Rundkjøringen 
på E16 ved Leira ble etablert i 2012 som erstatning for to ulykkesbelastede T-kryss.)  
 
 

M9 Valdres Natur- og Kulturpark 
Sammendrag, brev datert 01.09.2014: 
VNK støtter fullt ut alternativ Gul. Det påpekes at dette alternativet er godt i samsvar med det «oransje» 
alternativet som VNK støttet i sin uttalelse av 22.mars 2013. Alternativ Gul gir større nærhet til Fagernes sentrum 
samtidig som det gir lavest reisetid for stamvegtrafikken og skjermer sentrum for gjennomgangs- og tungtrafikk.  
VNK håper at de resterende planavklaringer med Fagernes sør – Hande fullføres raskt, og at prosjektet 
framprioriteres i tid. 
 
VNK vil også påpeke ønskeligheten av å forsere arbeidet med brua over Neselva og rundkjøringer i tilknytning til 
denne. Dette vil raskt gi gode trafikale effekter. 
 
Statens vegvesen sin kommentar:  
Merknaden vil bli tatt med i det videre planarbeidet. 
 

M10 CBRE Atrium AS på vegne av A/S Norske Shell 
Sammendrag, brev datert 29.09.2014: 
Planforslaget medfører at det trolig vil bli behov for noe grunnerverv fra A/S Norske Shell. De ber om å bli 
kontaktet så snart det foreligger noen detaljer i saken slik at det vil kunne bli mulig å finne frem til en 
velfungerende løsning for begge parter. 
 
Det bes om at nye atkomstveger til stasjonen må ivareta oversiktlig og god adkomst for tankbiler og de store 
kjøretøyene som benytter seg truckdiesel inne på stasjonsområdet.   
 
 
Statens vegvesen sin kommentar: 
Merknaden vil bli tatt med i det videre planarbeidet. 
 

M11 Svein Edvard Stensrud  
Sammendrag, brev datert 27.08.2014: 
  
Stensrud påpeker at området rundt Garlivegen er et godt boligområde og at det her befinner seg i dag en 
barnehage, en barneskole, en ungdomsskole samt en idrettshall. Det er ca.800 barn/elever og tilsatte som 
befinner seg i dette området hver dag. Videre bygges det et nytt medisinsk senter for Valdres med 80 
sengeplasser og med et stort antall arbeidsplasser. I tillegg skal det stasjoneres 4 utrykningskjøretøy og gjøres 
tilgang for 2 helikoptre i tilknytning til senteret.  
 
Dette er et område som gjennom utvikling står overfor et enormt miljømessig press. Hvordan vil Nord-Aurdal 
kommune sikre solide, kvalitative løsninger for alle grupper som skal ferdes og virke i dette område, ikke bare de 
neste 4 år, men for de neste 50 år. Det er nå grunnlaget legges for gode vekstmiljøer gjennom god planlegging. 
 
Det planlegges nå ny tunnel for E16 med innslag vegg i vegg med Vikatunet eldresenter. Her bor det, og vil det i 
fremtiden bo ca. 30 eldre.  
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Stensrud påpeker at av miljømessige årsaker er det helt uakseptabelt at en slik løsning vinner frem hos 
ansvarlige politikere i 2014. Tunneldriving så nær eksisterende millioninvesteringer (DMS; NAUS, NABS) må 
være et sjansespill med tanke på skader. Erfaringer med enorme skader på Nasjonalteateret etter 
tunnelbyggingen i Oslo burde skremme de ansvarlige som fatter vedtaket. 
   
Resultat av nærtrafikken vil bli store mengder svevestøv samt uregelmessig støy for omgivelsene. 
 
Ved den foreslåtte løsning, må det forventes store erstatningskrav fra boligeiere i Garlivegen.  Boligområdet kan 
anses som ødelagt med den verdiforringelse dette betyr for alle beboere. Stensrud ønsker å sette søkelys på 
dette, og vil kreve en konsekvensanalyse for ulike alternativer gjennomført av en objektiv instans. 
 
Diskusjonen om alternative løsninger for E16 gjennom Fagernes har pågått i over 60 år (1951 første vedtak), og 
det er da ikke mye forlangt å få gjennomført en konsekvensanalyse for dette prosjekt. 
Det finnes bedre alternativ for tunellpåslag enn ved Vikatunet, hvor ikke verken offentlige bygg, privatboliger eller 
miljø i så stor grad blir så direkte skadelidende.  Statens Veivesens ”blå” forslag med en bymiljøpakke med ca. 
100 mill.kr vil være en god fremtidig løsning for bygdebyen Fagernes, ikke minst for turistvennlighet og 
handelsutvikling. 
 
 
Statens vegvesen sin kommentar:  
Planforslaget innebærer at tunnelportalen vil ligge svært nær boligbebyggelse og Vikatunet, og det er sannsynlig 
at forurensningen i enkelte områder vil ligge over grensverdiene. Dette må beregnes mer nøyaktig i forbindelse 
med optimalisering av veglinja, og evt. avbøtende tiltak må vurderes. 
 
I området ved tunnelpåhugget i øst må det løses inn noen boliger noe som er negativt for bomiljøet i området. 
Antall boliger som må innløses og graden av nærføring til boliger vil bli avklart i reguleringsplanen. 
Tunnelåpningen vil være i kort avstand fra Vikatunet hvor det er eldresenter og omsorgsboliger (ca 30 
boenheter). Vikatunet forventes å ligge fullstendig utenfor rød støysone, men at uteareal vest for Vikatunet vil 
være i gul sone med skjermingstiltak. Bebyggelse vest for ny E16 og tunnelportal vil ha støynivåer innenfor gul 
sone med skjermingstiltak. Det må påregnes tiltak i eller utenfor enkelte av bygningene rundt ny tunnel. Det totale 
støybildet i Fagernes vil likevel bli mindre da gjennomfartstrafikken i Fagernes som helhet vil gå ned. 
 
Det etterlyses en konsekvensanalyse for ulike alternativer gjennomført av en objektiv instans. Statens vegvesen 
har gjennom kommunedelplanprosessen konsekvensutredet i alt 5 alternativer gjennom Fagernes, herunder 4 
tunnelalternativer og ett alternativ som følger dagens trase gjennom Fagernes. Disse konsekvensutredningene 
har blitt utarbeidet i tråd med håndbok 140 Konsekvensutredninger, som beskriver en metode for å finne den 
beste løsningen ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Denne metoden innebærer å beskrive prissatte og 
ikke prissatte konsekvenser, herunder konsekvenser som trafikksikkerhet og trafikkavvikling, støy og luft, 
massebalanse og massedeponier, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og kulturminner, 
naturressurser, risiko- og sårbarhet, stedsutvikling. Metodikken søker å kartlegge nåverdien av nytte og 
kostnader, men vektingen av de ulike konsekvensene er en politisk vurdering. 
 
Angående alternativ Blå med en bymiljøpakke med ca. 100 mill.kr, så vises det til illustrasjoner og beskrivelser i 
oppsummeringen bak i rapporten. 
 
 

3 Oppsummering og konklusjon 
 
De fleste av høringsuttalelsene inneholder argumenter som støtte for sine meninger. Sammendraget som er 
gjengitt her vil ikke være ordrett det som fremkommer i de enkelte merknadene. De henvises til vedlegg med 
komplette dokumenter i saken.    
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Et flertall av merknadene, inkludert kommunene, Oppland fylkeskommune og Valdres natur- og kulturpark er 
positive til planforslaget. Ingen regionale myndigheter fremmer innsigelse mot planforslaget. 
 
Det er i merknadene pekt på de uheldige konsekvensene for nærmiljø et og landskapet, da det i området ved 
tunnelpåhugget i øst må det løses inn flere boliger, og siden tunnelåpningen vil være i kort avstand fra Vikatunet 
hvor det er eldresenter og omsorgsboliger. 

 
Støykart hentet fra konsekvensutredningen 

 
Ved å legge tunnelen lavt i terrenget og med betongvegger inn mot tunnelåpningen medfører dette at Vikatunet 
forventes å ligge fullstendig utenfor rød støysone, men at uteareal vest for Vikatunet vil være i gul sone med 
skjermingstiltak. Bebyggelse vest for ny E16 og tunnelportal vil ha støynivåer innenfor gul sone med krav om 
skjermingstiltak. 
 
Sett i større sammenheng er påhuggsområdet godt forankret i landskapet, men gjør inngrep i det småskala 
bomiljøet lokalt. Rundkjøringen vil kreve utfylling i Strandefjorden og at gang- og sykkelvegen legges i ytterkant 
av det nye veganlegget. Løsningen omfatter bruk av overskuddsmasser til å opparbeide en park på fylling ute i 
fjorden. Dette vil skape en mer naturlig strandlinje og være en mer innbydende inngangsportal til Fagernes enn 
dagens shell-stasjon. 
 

 
Illustrasjonene gir et inntrykk av hvordan dette området kan se ut ved en parkmessig opparbeidelse. Det vil ellers 
være mange muligheter til å skape et attraktivt område for folk i denne sentrale delen av Fagernes. 
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Alternative løsninger 
Flere av merknadene og leserinnlegg i avisa Valdres peker på alternative løsninger i form av tunnelpåhugg ved 
tunneltoppen og alternativ Blå. 
 
Tunnelpåhugg ved tunneltoppen 
 

 
En tunnel fra tunneltoppen ville blitt mer en dobbelt så lang som tunnelen i alternativ Gul. 

 
Det har ikke vært aktuelt å utrede et alternativ med en 3 km lang tunnel helt fra «Skipet» ved tunneltoppen. Dette 
fordi tunneler er svært dyre å bygge (ca 120 000 kr per meter) og over 5 ganger så dyre å drifte og vedlikeholde 
sammenlignet med veg i dagen. En tunnel her vil også gi for liten nytte, da denne løsningen vil gi minst trafikk i 
tunnelen og mest trafikk på det gjenværende gatenettet i Fagernes. 
 
Alternativ Blå 
Alternativet er beskrevet i anbefalingsbrevet som Statens vegvesen oversendte kommunen den 10.april 2014.  
 
Dette alternativet innebærer etablering av parkmessig innfallsportal, en nedsenket E16 i nåværende trase i 
Valdresvegen sørfra mot Tveitavegen, omkjøringsveg i tunnel, og med en miljøpakke på ca. 100 mill. kr. til blant 
annet bymiljøtunnel, opprusting av viktige gangakser, og tilskudd til etablering av p-anlegg for innfartsparkering. 
Alternativet er et svar på de bekymringer som er framkommet til alternativ 2 Grønn - herunder barrierevirkningen 
av å ha ny E16 delvis gjennom Fagernes, samt bilbasert sentrum. 
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Illustrasjon hentet fra SVV sitt brev av 10.april 2014 
 

Norconsult har sommeren 2014 sett noe mer på alternativ Blå ut i fra uttalte bekymringer til om alternativ Blå er 
gjennomførbar. Nedenfor følger tegninger fra dette arbeidet. Tegningene er ikke gjennomarbeidet, men de viser 
at det er fullt mulig å etablere E16 som en miljøgate gjennom Fagernes. Senkning av E16 i forbindelse med 
miljøkulverten og rundkjøringen vil imidlertid kreve mye natursteinsmur for å tilpasse sykkelfelt og fortau til vegen 
og til eksisterende bebyggelse. For å få tilfredsstillende stigning på E16 etter kulverten, må Garlikrysset også 
flyttes noe vestover. 

 
Oversiktstegning av alternativ Blå, hvor sykkelveg og fortau er markert i rødt. 

 
Tegningene legger opp til planskilt kryssing for gående og syklende over miljøkulverten og fotgjengerfelt i forkant 
av rundkjøringen og ved Snarvegen. Det legges også opp til venstresvingefelt inn til Garlivegen og til ny avkjøring 
inn til p-anlegg ved Skysstasjonen. 

 
Lengdeprofil av E16 hvor det legges opp til at E16 senkes en del i forhold til dagens terreng. 
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Over: Lengdeprofil av gang- sykkelveg fra sentrum og over miljøkulvert 
 
Til venstre: Skisse av en universelt utformet gangveg/sykkelveg langs 
E16 og i den viktige gangaksen fra sentrum og opp til 
skoleområdene/VLMS på motsatt side av E16. 
 
Under: Eksempel på utforming av gangareal i bratt terreng som både 
vektlegger gode stigningsforhold og estetikk. 
 

 

 
Profil fra løsningen ved miljøkulverten. Løsningen innebærer at sykkelfelt og fortau legges over miljøkulverten. Det 
må derfor etableres rekkverk mellom sykkelfelt og kjørebane på begge sider av miljøkulverten. 
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Profil fra løsningen øst for rundkjøringen, hvor fortau og sykkelfelt er på samme nivå som E16. 
 

 
Profil fra løsningen rett vest for miljøkulverten.  

 
Profil fra løsningen øst for miljøkulverten, ved Fagernes gjestegård. 
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Konklusjon 
 
Merknadene har ikke avdekket nye momenter som har medført behov for å endre planforslaget, men flere av 
merknadene vil bli tatt med i det videre planarbeidet (reguleringsplan). 
 
Statens vegvesen vurderer at planforslaget for alternativ Gul fra Fagernes sør til Fagernes nord er klart for 
sluttbehandling i kommunen. 
 
 

4 Vedlegg  
 

 Kopier av innkomne merknader 
 
 

 


